
Nos dias 28 e 29 de outubro de 2014 foi realizada, no município 

de Ouricuri/PE, a 5ª Capacitação em Convivência com o Semiárido. 

O local escolhido foi a sede rural da ONG Caatinga que fica na 

Fazenda Urtiga - Sítio Lagoa do Urubu.

O curso contou com a participação de dois projetos de 

assentamento: o PA José Lourenço do Barro/CE e o PA Barra do Exu 

de Serra Talhada/PE. Ao todo, 18 agricultores estiveram presentes 

no evento onde tiveram a oportunidade de discutir formas de 

trabalho e trocar experiências uns com os outros.

Entre os assuntos discutidos no evento, destacam-se as 

estratégias e alternativas para geração de renda através de 

tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Essas 

tecnologias foram mostradas no segundo dia do curso na Agrovila 

Nova Esperança em Ouricuri/PE onde os agricultores tiveram a 

oportunidade de receber orientação sobre as práticas agrícolas 

desenvolvidas na comunidade e levar a experiência para o seu dia a 

dia. Foi mostrado aos agricultores a aplicação do bio-fermentado 

que contribui para a fertilização do solo e controle de pragas, alguns 

modelos de canteiros econômicos, o viveiro de produção de mudas 

e uma visita ao quintal produtivo onde pôde-se observar a 

diversidade da produção.
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Agricultores reunidos no 1º dia da capacitação

Demonstração do bio-fermentado                               

Apresentação do viveiro de mudas

Demonstração dos canteiros econômicos



Paulo Maier comenta assuntos diretamente relacionados à implementação e beneficios 
gerados pelos projetos apoiados pelo FSA Caixa na Chapada do Araripe
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Paulo Maier,  Analista Ambiental e Chefe da APA Chapada do 

Araripe - ICMBIO, possui graduação em Agronomia e tem 

ampla experiência na área de Ciências Ambientais. Nesta 

entrevista, Paulo Maier comenta assuntos diretamente rela-

cionados à implementação e beneficios gerados pelo Projeto 

de Implementação de Manejo Florestal Familiar e Comunitá-

rio da Mesorregião da Chapada do Araripe, assim como dos 

demais projetos apoiado pelo FSA Caixa na Chapada do Arari-

pe. 

APNE: Qual é, na sua opinião, a potencial contribuição do Pro-

jeto na região do Araripe (ou na APA)?

Paulo Maier: O Projeto dialoga com dois dos seis obje�vos 

específicos presentes no decreto de criação da APA Chapada 

do Araripe. Ao propor um diálogo com parte do setor produ�-

vo que embora fora dos limites da UC causa impactos diretos 

no seu território, tanto nega�-

vos ao buscar matéria-prima 

para geração de energia nem 

sempre em bases sustentáveis, 

quanto posi�vos na geração de 

emprego e renda, o Projeto 

i n fl u ê n c i a  n o s  o b j e � v o s 

número um “proteger a fauna 

e flora, especialmente as 

espécies ameaçadas de ex�n-

ção” e número seis “assegurar 

a sustentabilidade dos recursos 

naturais, com ênfase na melho-

ria da qualidade de vida das 

populações residentes na APA 

e no seu entorno”. O Projeto ao prever o uso sustentável de 

recursos manejados de forma cole�va contribui também para 

uma maior organização de agricultore(a)s familiares no Arari-

pe.

APNE: Qual a importância do manejo florestal da caa�nga para 

a proteção e conservação desse bioma? E no caso da APA?

Paulo Maier: O uso dos recursos naturais aliando conserva-

ção e melhoria da vida das pessoas é o grande desafio que se 

impõe num mundo com previsões por vezes catastróficas do 

nosso futuro. O manejo florestal permite o uso de uma das 

riquezas da Caa�nga que é a produção de material lenhoso 

na�vo e isto pode ser aliado da conservação porque propõe 

um uso que não implica na subs�tuição da vegetação na�va 

por espécies cul�vadas como ocorre no desmatamento. 

Legalmente um imóvel rural na Caa�nga pode ter até 80% de 

sua área conver�da para outros usos e o manejo florestal 

pode resultar em maiores áreas com vegetação na�va sendo 

exploradas em rodízio e, portanto, com a manutenção da 

floresta.

APNE: O projeto de manejo florestal da Caa�nga é um dos três 

projetos apoiados pelo Fundo Socioambiental da Caixa na 

região. Também vêm sendo implementados o projeto de efi-

ciência energé�ca para os setores consumidores (gesso e 

cerâmica) e o projeto de fogões ecológicos. Na sua opinião, 

esses projetos poderão significar uma mudança estratégica no 

equilíbrio ambiental e no uso sustentável na região? Foi uma 

estratégia acertada?

Paulo Maier: O que temos nestes projetos é a atuação na 

geração de fonte energé�ca, no caso lenha, e na melhoria do 

seu uso, tanto domés�co com os fogões ecológicos quanto 

industrial com a busca da melhoria da eficiência no uso da 

energia na transformação de matérias-primas em bens de 

uso. Portanto, numa região com grande demanda energé�ca 

o Projeto é muito oportuno e poderá gerar impactos posi�vos 

na conservação da biodiversi-

dade, principalmente porque a 

lenha ainda é a principal fonte 

de energia para os polos gessei-

ro e ceramista do Araripe.

APNE: Na sua opinião, quais 

são os principais desafios e 

oportunidades dessa ação na 

região?

Paulo Maier: O principal desa-

fio é sem dúvida a con�nuida-

de das ações que se implemen-

tam com o(s) Projeto(s). A 

organização da produção de matéria-prima não se processa 

no curto tempo de execução de um projeto e o setor industrial 

consumidor de lenha é o maior responsável e beneficiário ao 

definir a origem da sua matéria-prima. Portanto, a maior 

oportunidade que enxergo no Projeto é a demonstração da 

possível aproximação de dois elos da cadeia que se encon-

tram ainda distantes, resultando no melhor diálogo entre a 

geração e o consumo de energia.

APNE: Do seu ponto de vista – ou do ICMBio – faltam outras 

ações estruturais que poderiam ou deveriam complementar 

essas inicia�vas em curso?

Paulo Maier: Sim. E respondo do ponto de vista de um técnico 

que milita na conservação desde antes de se tornar servidor 

público. Inves�mentos em educação são fundamentais para 

as transformações que precisamos. Parafraseando o Profes-

sor Artur Dias de Oliveira: Não vamos transformar o mundo 

com os livros que nos educaram, precisamos escrever os 

novos livros e, diria eu, escrevê-los com a nossa prá�ca.



Visita ao Baixa Grande com a CPLP

O assentamento Baixa Grande em Jati-
CE foi escolhido para apresentar o manejo 
florestal no “I Encontro de Intercâmbio 
Técnico dos Países de Língua Portuguesa 
no Âmbito da UNCCD” em novem-
bro/2014. 

Na oportunidade o Ministério do Meio 
Ambiente através da Comissão Nacional 
de Combate à Desertificação, Fundação 
Araripe, Universidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-Brasileira, o 
IICA, PNUD e Universidade Federal do 
Cariri, levaram um grupo de diversas 
instituições público-privadas de vários 
países de língua portuguesa a conhecer as 
atividades produtivas que estão sendo 
desenvolvidas, os arranjos das empresas 
familiares nas comunidades rurais e os 
impactos positivos e negativos relaciona-
dos ao combate à desertificação no semiá-
rido brasileiro.

Os agricultores junto à equipe da APNE 
apresentaram o conjunto de atividades 
que são realizadas na propriedade, dando 
um apanhado geral dos aspectos técnicos, 
ambientais e socioeconômicos. A contri-
buição do manejo florestal foi mostrada e 
discutida previamente com todos os 
participantes e em seguida, visitou-se a 
primeira área de produção do assenta-
mento. 

Na avaliação concluiu-se que o manejo 
florestal, além de ser a principal fonte de 
renda dos agricultores, contribui positiva-
mente no combate à desertificação através 
do uso sustentado dos recursos florestais, 
além de contribuir com uma fonte energé-
tica renovável.

etapas vêm sendo cumpridas satisfatoria-
mente e já é possível demonstrar resulta-
dos positivos.

Atividades como divulgação e difusão 
dos resultados têm acontecido com regu-
laridade através de boletins informativos e 
eventos para tal finalidade. O Grupo 
Assessor Técnico (GAT) tem cumprido com 
o cronograma de reuniões e contribuído 
em diferentes pontos e gargalos na execu-
ção do Projeto. Os cursos de capacitação 
em convivência com o semiárido e manejo 
florestal já foram realizados com 95% dos 
assentamentos inseridos no Projeto totali-
zando 383 participantes entre técnicos e 
agricultores.  Visando dar suporte aos 
cursos durante as apresentações, foram 
produzidas 800 cartilhas com o conteúdo 
voltado às práticas agroecológicas e mane-
jo florestal e um vídeo didático apresen-
tando todas as etapas de implementação 
do manejo florestal (www.plantasdonor-
deste.org/#!vdeo/c1p4f). Além das capa-
citações, foi realizado o primeiro intercâm-
bio com os assentamentos que já recebe-
ram a autorização de exploração.

Com relação aos planos de manejo 
florestal, temos um cenário composto por 
24 assentamentos dos quais 04 planos de 
manejo foram aprovados; 01 aguarda a 
definição do uso do solo para avançar com 
a implementação do manejo; 03 foram 
vistoriados pelo órgão ambiental e aguar-
dam a emissão do CAR e outros 05 aguar-
dam a análise e anuência, sendo todos 
esses casos de responsabilidade do 
INCRA/PE; 05 planos estão na fase de 
implementação (inventário, concluindo 
PMFS, definindo mapa, encaminhando ao 
órgão ambiental, etc.); 04 foram elimina-
dos e/ou desistiram e apenas 01 único caso 
que aguarda a autorização no estado do 
Piauí. 

Contudo, todos esses casos estão 
sendo acompanhados mensalmente pela 
equipe da APNE através da assistência 
técnica e receberam o assessoramento  
necessário junto aos órgãos competentes.

Intercâmbio entre assentamentos assisti-
dos pela APNE

Após a aprovação dos primeiros planos 
de manejo florestal pelos órgãos ambien-
tais, realizou-se em dezembro o primeiro 
intercâmbio com os quatro assentamentos 
autorizados para executar a exploração 
madeireira: PA Baixa Grande (Jati-CE), 
Serra de São Vicente (Araripe-CE), Nova 
Vida e Várzea Grande (Parnamirim-PE).

Além da troca de experiência e apren-
dizado entre os participantes, o encontro 
serviu também para fazer uma avaliação 
técnica entre a APNE e os agricultores, 
avaliar a assistência técnica e da mesma 
forma, as dificuldades e oportunidades 
que surgiram com o decorrer da atividade 
e fatores socioeconômicos trazidos após o 
início do manejo florestal em cada proprie-
dade.Um dos principais temas discutidos e 
apontado pelos participantes, diz respeito 
à comercialização da lenha. As diferentes 
formas e oportunidades de venda e valor 
do produto serviram para apontar a diver-
sidade do mercado e de certa forma, dar 
mais segurança para aqueles que estão 
iniciando na atividade.

 Conclui-se que a assistência técnica 
tem sido o principal suporte e fundamental 
para a consecução de todas as etapas de 
implementação do manejo florestal. Além 
de intermediar as demandas junto aos 
órgãos competentes, tem auxiliado na 
comercialização da madeira e contribuído 
na resolução dos entraves que surgem 
eventualmente. 

Avalia-se positivamente o primeiro 
intercâmbio entre os agricultores que 
cumpre parte dos objetivos do Projeto em 
parceria com a APNE e o FSA/Caixa.  

Situação atual do Projeto 

Com o objetivo de implementar ações 
de manejo florestal sustentável da caatin-
ga em projetos de assentamento na 
mesorregião da Chapada do Araripe, as 
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